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Herstel gaat over iets anders dan genezing 
alleen. In een herstelproces werk je, na 
ervaringen van psychische problemen, aan je 
persoonlijke balans.  

De Ixta Sterk groep  

De Ixta Sterk groep is een plek om samen met 
anderen aan je verdere herstel te werken. Je 
wordt niet meer in beslag genomen door je 
problematiek en bent klaar om meer uit het 
leven te halen. Middels het model Positieve 
Gezondheid van Machteld Huber kijken we 
naar de verschillende facetten van het leven.  

• Lichaamsfuncties  
• Mentaal welbevinden  
• Zingeving  
• Kwaliteit van leven  
• Meedoen  
• Dagelijks functioneren  

Bijeenkomsten  

De Ixta Sterk groep bestaat uit een cyclus van 
8 bijeenkomsten. Bij iedere bijeenkomst wordt 
een levensgebied behandeld en stel je een 
individueel doel voor de week. Aan het einde 
van een cyclus ben je dichter bij je cyclusdoel 
gekomen door de weekdoelen. Er wordt zowel 
gekeken naar welke acties je kunt uitvoeren, 
als naar wat je op het gebied van ‘mindset’ 
kunt veranderen. Soms straffen we onszelf 
bijvoorbeeld onnodig en dit zijn belangrijke 
processen om bewust van te worden. 
Zelfcompassie, zelfonderzoek en 
bewustwording staan dan ook centraal. De 
groepsdynamiek ondersteunt je proces door 
van elkaar te leren en herkenning te vinden bij 
elkaar. Je leert in de Ixta Sterk groep hoe je 
kleine haalbare stappen kunt zetten om bij je 
uiteindelijke doel uit te komen. De groep wordt 
begeleid door twee ervaringsdeskundigen.  

 

 

 

Over Ixta Noa  

Ixta Noa is een innovatieve zorgorganisatie die 
vanuit ervaringsdeskundigheid werkt voor 
mensen met een psychische stoornis of 
kwetsbaarheid en voor hun omgeving. Ixta 
Noa gelooft dat de wereld anders kleurt als 
mensen elkaar inspireren door het delen van 
hun ervaringen. Zodat mensen kunnen zijn wie 
ze zijn. Een belangrijk instrument daarbij is het 
'dagboek van ons leven': met diepte- en met 
hoogtepunten, met mooie en met moeilijke 
momenten. 
 
Wij zijn jij. En jij bent wij. Samen geven we 
kleur aan onze verandering.  

Wanneer 

Wanneer: Eens in de twee weken op dinsdag 
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur 
Kennismakingsgesprekken: 22 november of 
6 december 
Start cyclus: 17 januari 2023 
Einde cyclus: 25 april 2023 

Locatie  
De Ixta Sterk groep vindt plaats in:  
Kulturhus Den Ienloop Heerbaan 115 
6566 EG Millingen aan de Rijn  

Vragen 
Als je vragen hebt kun je een mail sturen naar 
astrid@ixtanoa.nl of bellen naar 06 – 15 45 68 
61. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


